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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0239/2008 minn Tomasz Bratasz (Franċiż), dwar is-sussidji mhux 
adegwati mill-Gvern Pollakk għal medikazzjoni għall-kura tal-
mucopolysaccharidosis, marda ġenetika rari

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant isostni li l-Pollakki li jbatu bil-mucopolysaccharidosis II (sindromu Hunters) 
marda ġenetika rari, m'għandhomx l-istess aċċess għal trattament speċjalizzat bħal pazjenti 
oħrajn fl-UE minħabba nuqqas ta' sussidji u li n-nuqqas ta' fondi mill-awtoritajiet ġeneralment 
qiegħed jirriżulta fil-mewt tal-pazjenti. Il-petizzjonant, li huwa residenti fi Franza, u għandu 
ħbieb fil-Polonja, u li ibnu jsofri minn din il-marda, jindika li l-medikazzjoni neċessarja 
(Elaprase jew Idursulfase) meħtieġa mill-Franċiżi li jbatu bil-mucopolysaccharidosis titħallas 
lura, billi hija kklassifikata bħala medikazzjoni għal mard rari, u hu għaldaqstant iħeġġeġ lill-
Parlament Ewropew biex jiġi żgurat li l-awtoritajiet Pollakki immedjatament jieħdu l-miżuri 
meħtieġa biex jiżguraw li min ibati bil-mucopolysaccharidosis fil-Polonja jkunu jistgħu jiksbu 
din il-medikazzjoni mingħajr ħlas.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-18 ta' Lulju 2008. Informazzjoni mitluba mingħand il-
Kummissjoni skont l-Artikolu 192(4).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-26 ta' Settembru 2008.

I. Il-Petizzjoni

Il-petizzjonant isostni li l-pazjenti Pollakki li jbatu bis-sindromu Hunters (marda ġenetika rari) 
m'għandhomx l-istess aċċess għall-kura rilevanti bħal pazjenti oħrajn fl-UE minħabba li din 
il-kura mhijiex issussidjata mill-awtoritajiet Pollakki. Il-kura xierqa tinkludi l-Elaprase jew l-
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Idursulfase, li huma klassifikati bħala mediċini orfni.   

Il-petizzjonant jenfasizza li kura bħal din tiġi rimborżata fi Franza u jħeġġeġ lill-Parlament 
Ewropew biex jieħu miżuri sabiex jiżgura li l-pazjenti Pollakki wkoll ikunu jistgħu jiksbuha 
bla ħlas.

II. Kummenti mill-Kummissjoni

Skont l-Artikolu 152 tat-Trattat KE, azzjoni Komunitarja fil-qasam tas-saħħa pubblika 
għandha tirrispetta bis-sħiħ il-kompetenzi tal-Istati Membri għall-organizzazzjoni u t-twassil 
tas-servizzi tas-saħħa u tal-kura medika. Hija r-responsabbiltà ta' kull Stat Membru li jiżgura 
aċċess xieraq għal kura tas-saħħa ta' kwalità għolja għaċ-ċittadini tiegħu.

F'dan il-qafas, l-awtoritajiet nazzjonali huma liberi li jiffissaw il-prezzijiet ta' prodotti 
mediċinali u li jiddeċiedu liema kura jridu jissussidjaw taħt is-sistema tagħhom tas-sigurtà 
soċjali, sakemm id-deċiżjonijiet tagħhom jittieħdu b'mod trasparenti skont il-liġi 
Komunitarja.1 Dan ifisser li mediċini speċifiċi jistgħu jiġu rimborżati f'xi Stati Membri iżda 
mhux f'oħrajn, skont l-objettivi nazzjonali tas-saħħa pubblika, l-analiżi tal-ispiża mal-
effikaċja u diversi fatturi oħrajn.

Il-Kummissjoni tinnota li l-kura msemmija mill-petizzjonant ingħatat status ta' orfni skont ir-
Regolament (KE) Nru 141/2000 u ngħatat awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni 
Komunitarja, li hija valida fl-Istati Membri kollha. Il-petizzjoni ma fiha ebda element li 
jissuġġerixxi li l-awtoritajiet Pollakki aġixxew bi ksur tal-obbligu tagħhom skont ir-
Regolament (KE) Nru 141/2000.

Fir-rigward tat-trasparenza tad-deċiżjonijiet dwar ir-rimborż, il-Kummissjoni bħalissa qiegħda 
tinvestiga l-kompatibbiltà tal-leġiżlazzjoni Pollakka mad-Direttiva 89/105/KEE. Skont 
informazzjoni reċenti, l-awtoritajiet Pollakki qegħdin jikkontemplaw emendi regolatorji 
sabiex jiġi żgurat li l-applikazzjonijiet kollha għar-rimborż ta' prodotti mediċinali jistgħu jiġu 
ttrattati fil-waqt u u b'mod trasparenti.

III. Konklużjoni

Il-petizzjoni tirreferi għan-nuqqas ta' aċċess għal mediċini speċifiċi għal pazjenti Pollakki li 
jbatu minn mard rari, imma ma fiha ebda element li jissuġġerixxi li l-awtoritajiet Pollakki 
aġixxew f'kontradizzjoni mal-liġi Komunitarja. Id-deċiżjoni dwar is-sussidju ta' kura medika 
tinsab primarjament f'idejn l-Istati Membri, li mhumiex marbuta bid-deċiżjonijiet li jsiru minn 
Stati Membri oħrajn. 

Il-Kummissjoni tirreferi wkoll il-Kumitat għall-Petizzjonijiet għall-informazzjoni mogħtija 
fir-rigward tal-Petizzjoni 1016/2007.

                                               
1 Ara b'mod partikolari d-Direttiva 89/105/KEE tal-21 ta' Diċembru 1988 dwar it-trasparenza ta' miżuri li 
jirregolaw il-prezzijiet ta' prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem u l-inklużjoni tagħhom fl-ambitu tas-
sistema nazzjonali ta' assigurazzjoni tas-saħħa (ĠU 40, 11.2.1989, p . 8)

http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/eudralex/vol-1/dir_1989_105/dir_1989_105_en.pdf
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4. Tweġiba oħra tal-Kummissjoni, li waslet fit-22 ta' April 2010.

Il-Polonja implimentat miżuri ġodda fl-2009 biex issaħħaħ l-irwol tal-Aġenzija għall-
Evalwazzjoni tat-Teknoloġiji tas-Saħħa (AOTM) fl-evalwazzjoni tal-mediċini u l-programmi 
tas-saħħa, rigward deċiżjonijiet marbuta mal-finanzjament tagħhom. Tħabbru aktar riformi 
supplimentari għas-sistema nazzjonali tal-assigurazzjoni tas-saħħa għall-2010. 

Madankollu, għandu jiġi osservat li d-deċiżjonijiet dwar il-finanzjament tal-mediċini jibqgħu 
fil-kompetenza ta' kull Stat Membru. Dan jispjega għaliex l-istess kura tista' tiġi ssussidjata 
mis-sistema ta' sigurtà soċjali fi Stat Membru iżda mhux fi Stat Membru ieħor. Kull stat 
qiegħed iħabbat wiċċu ma' restrizzjonijiet speċifiċi (b'mod partikolari, baġitarji) u 
jiddetermina l-prijoritajiet tiegħu stess fir-rigward tas-saħħa pubblika. Skont l-Artikolu 168(7) 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, l-Unjoni Ewropea trid tirrispetta r-
responsabbiltajiet tal-Istati Membri rigward id-definizzjoni tal-politika tas-saħħa tagħhom, kif 
ukoll tal-organizzazzjoni u l- provvista tas-servizzi tas-saħħa u l-kura medika. Għalhekk il-
pazjenti u l-għaqdiet tal-pazjenti għandhom iduru lejn l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti 
rigward kwistjonijiet relatati mal-finanzjament tal-mediċini f'pajjiżhom.


